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1. Měřené parametry 

Měřené parametry PH1 COND1 PH5 COND5 ORP5 PC7 

pH / mV √  √   √ 

vodivost   √  √  √ 

teplota   √ √  √ 

ORP     √  

 

2. Popis funkce tlačítek  

Tlačítko Akce Popis funkce 

 
Krátký stisk 

● Když je přístroj vypnutý, zapnete ho.  

● Návrat z kalibračního do měřícího módu  

Dlouhý stisk ● Když je přístroj zapnutý v měřícím režimu, pak ho vypnete dlouhým stiskem, po dobu 2 s. 

MODE Krátký stisk 

● PH5: stiskem vyberete měřící režim: pH / mV        

● COND5: stiskem vyberete měřící režim: Cond / TDS / salinita 

● PC5: stiskem vyberete měřící režim: pH / mV / Cond / TDS / salinita 

 CAL Krátký stisk ● Vstup do kalibračního módu 

 Krátký stisk ● Enter, potvrzení 

 

3. Kalibrace a měření pH 

1. Zapněte přístroj. Přístroj vstoupí do měřícího módu (u přístrojů řady 5 – modré podsvícení). 

2. Vstupte do kalibračního módu (u přístrojů řady 5 se změní barva podsvícení na zelenou). 

3. Opláchněte elektrodu a ponořte ji do kalibračního pufru. (jako první kalibrační bod použijte pufr pH 7) 

4. Jakmile se objeví symbol   , stiskněte Enter pro potvrzení. 

5. Jednobodová kalibrace je hotová. Vraťte se do měřícího menu, nebo opakujte body 3 a 4 pro vícebodovou 

kalibraci. 

6. V případě tříbodové kalibrace se přístroj automaticky vrátí do měřícího módu. 

 

- Kalibrační error – displej červeně bliká. 

 

 4. Kalibrace a měření vodivosti 

1. Zapněte přístroj. Přístroj vstoupí do měřícího módu (u přístrojů řady 5 – modré podsvícení). 

2. Vstupte do kalibračního módu (u přístrojů řady 5 se změní barva podsvícení na zelenou). 

3. Opláchněte elektrodu a ponořte ji do kalibračního roztoku. 

4. Jakmile se objeví symbol   , stiskněte Enter pro potvrzení. 

5. Jednobodová kalibrace je hotová. Vraťte se do měřícího menu, nebo opakujte body 3 a 4 pro vícebodovou 

kalibraci. 

6. V případě tříbodové kalibrace se přístroj automaticky vrátí do měřícího módu. 

 

- Kalibrační error – displej červeně bliká. 


